
Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcinės komisijos 2014 metų veiklos ataskaita 

 

Siekiant išvengti korupcijos pasireiškimo galimybėms bei sumažinti korupcijos riziką, Šilutės 

rajono savivaldybės taryba 2011-04-28 sprendimu Nr. T1-15 kadencijos laikotarpiui patvirtino 

Antikorupcijos komisijos sudėtį iš 5 asmenų. 

(2013 m. kovo 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-735 redakcija); 2013 m. 

kovo 28 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-735 redakcija – remiantis 2014 m. 

sausio 30 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-1032; 2014 m. vasario 27 d. 

Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-2003 redakcija; 2014 m. liepos 31 d. Šilutės 

rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T1-2163 redakcija). 

Į komisijos sudėtį įeina trys tarybos nariai: Darijus Pundžius (pirmininkas I pusmetį), 

Gintaras Bružas (pirmininkas II pusmetį), Algirdas Gečas, Arvydas Jakas, visuomenės atstovas 

Romualdas Jovaiša ir Savivaldybės administracijos vyr. specialistė Jūratė Bandzienė (sekretorė). 

Komisija pagal kompetenciją įgyvendino Šilutės rajono savivaldybės valstybės politiką 

korupcijos prevencijos srityje, vadovavosi Šilutės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais Korupcijos 

prevencijos komisijos nuostatais, Korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių įgyvendinimo 

planu. Šilutės rajono savivaldybės taryba 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-377 patvirtino Šilutės 

rajono savivaldybės 2012-2014 metų korupcijos prevencijos programą ir programos įgyvendinimo 

priemonių planą į kurį buvo įtraukta Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 

metų programos priemonių plano 1.17; 8.2; 8.6 priemonės dėl savivaldybės institucijų ir įstaigų 

darbuotojų mokymų, dėl teisės aktų projektų vertinimo antikorupciniu požiūriu ir mokymų, susijusių su 

antikorupcine veikla, dėl informavimo sistemos įdiegimo ir viešinimo. Programa yra ilgalaikė, todėl 

kiekvienais metais ji peržiūrima ir, esant būtinybei papildoma arba keičiama. Šilutės rajono 

savivaldybės taryba 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1-2087 patvirtino 2014 metų korupcijos 

prevencijos programą ir priemonių įgyvendinimo planą. 

2014 metais Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai buvo pateiktos ataskaitos apie 

Šilutės rajono savivaldybėje vykdomas Nacionalinės kovos su korupcija programos 2011-2014 metų 

priemonių plano įgyvendinimą, ir Šilutės rajono savivaldybės 2012-2014 metų Korupcijos prevencijos 

programos ir priemonių įgyvendinimą. 

Pagrindinė Antikorupcijos komisijos veiklos forma - posėdžiai. Ataskaitiniu laikotarpiu Komisija 

posėdžiavo 5 kartus. 

2014-02-19 svarstyta  ,,Antikorupcinės komisijos 2013 metų veiklos ataskaita“ 

2014-03-27 svarstyta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos gautą raštą (2013-12-23 

Nr. 4-08-1090) ,,Dėl Šilutės rajono savivaldybės 2012-2014 m. korupcijos prevencijos programos“.. 

2014-04-16 svarstyta ,,Šilutės rajono savivaldybės 2014 m korupcijos prevencijos programa ir 

priemonių įgyvendinimo planas“. 

2014-08-05 svarstyta ,,Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Šilutės rajono 

savivaldybėje 2014 m.“ 

2014-10-27 svarstyta ,,Dėl 2014 metų lankstinuko ,,Korupcijos virusui - STOP!“ konkurso 

organizavimo. 

Šilutės rajono savivaldybės administracija ir Taryba vadovaujasi Antikorupcinio vertinimo 

nuostatomis ir taisyklėmis, vertina teisės akto projektus, kai numatoma reguliuoti visuomeninius 

santykius, ir pateikia antikorupcinio vertinimo išvadą, nuo 2014 metų liepos mėnesio teisės aktų 

projektai vertinami pagal naujus reikalavimus. Įvertinti norminiai teisės aktų projektai talpinami į TAR 

sistemą. Antikorupciniu požiūriu Administracijos direktoriaus įsakymų įvertinta 27 vnt., Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimų įvertinta 129 vnt . 

2014 m. III ketvirtį atlikta korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė Šilutės rajono savivaldybės 

maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose bei mokinių nemokamo maitinimo mokyklose 

organizavimo. Analizuojant Šilutės rajono savivaldybės maitinimo paslaugų organizavimą švietimo 

įstaigose bei mokinių nemokamo maitinimo mokyklose peržiūrėtos mokinių maitinimo paslaugų 

teikimo sutartys, maitinimo paslaugų techninė specifikacija, mokinių maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašai, paraiškos dėl mokinių nemokamo maitinimo, paraiškos dėl mokinių maitinimo, klasės mokinių 
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maitinimo apskaitos tabeliai, mokinių maitinimo valgykloje tvarkos aprašai. Peržiūrėti Šilutės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimai, Administracijos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai, kuriais savo 

darbe vadovaujasi valstybės tarnautojai vykdydami jiems paskirtas funkcijas ir uždavinius. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės analizė ir išvada pateikta Lietuvos Respublikos  specialiųjų tyrimų tarnybai.  

Pagal galiojančius teisės aktus Specialiųjų tyrimų tarnybai buvo pateiktos informacijos apie du 

asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas Savivaldybės įstaigose. 

Šilutės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisija inicijuoja, kad Tarybos sprendimai, 

Administracijos direktoriaus įsakymai, viešieji pirkimai, turto privatizavimas, socialinių butų eilės, 

licencijų išdavimų sąrašai ir kt. būtų viešinami Savivaldybės svetainėje www.silute.lt  

Viešinant antikorupcinę veiklą Savivaldybės interneto svetainėje www.silute.lt nuorodoje 

,,Gyventojams“-,,Korupcijos prevencija“ skelbiama informacija apie vykdomas antikorupcines 

prevencijos priemones. Rajono gyventojams parengė informaciją, kurioje nurodyta, kaip elgtis ir kur 

kreiptis žinant apie vykdomas ar planuojamas vykdyti korupcines veikas. Pranešimai apie galimą 

korupciją teikiami anonimiškai, patvirtinus tam tikrą kodą. Šioje skiltyje taip pat nurodytas STT 

,,karštosios linijos“ numeris. 

2014 metais įgyvendinant antikorupcinį švietimą valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

darbuotojams buvo organizuojami kursai: ,,Teisės aktų projektų vertinimo valstybės korupcijos, 

socialiniu, ekonominiu, finansų ir kitais požiūriais“; ,,Darbo santykius reglamentuojantys norminiai 

aktai”; ,,Viešojo administravimo kokybės vadybos principų ir modelių taikymas viešajame sektoriuje”; 

,,Šiuolaikinio valstybės tarnautojo įvaizdžio formavimo pagrindai“; ,,Viešųjų pirkimų praktinės 

problemos“. 

Didelis dėmesys antikorupciniam švietimui skiriamas moksleiviams, bendrojo lavinimo įstaigose 

antikorupcinės temos integruojamos į mokomuosius dalykus (ekonomikos, pilietiškumo, istorijos, 

etikos, politologijos) ir neformalųjį ugdymą. 

Kaip ir kiekvienais metais paminint Tarptautinę antikorupcijos dieną bendrojo lavinimo 

mokyklose skelbtas lankstinukų ,,Korupcijos virusui-STOP!” konkursas. Visi konkursui pateikti 

lankstinukai buvo padauginti ir akcijos metu moksleiviai platino savo sukurtus lankstinukus sveikatos 

įstaigose, policijoje ir kitose viešosiose įstaigose. 

Gruodžio 9 dieną Savivaldybėje vyko renginys skirtas Tarptautinei antikorupcijos dienai 

paminėti. Antikorupcinės komisijos narys, Algirdas Gečas skaitė pranešimą ,,Kas tai yra korupcija?“ 

Po pranešimo moksleiviai užėmę prizines vietas apdovanoti padėkos raštais. 
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos Klaipėdos valdybos pastabas dėl lėšų 

neskyrimo antikorupcinės prevencijos veiklai. 2014 m. formuojant Savivaldybės biudžetą ir tikslinant strateginį 

veiklos planą Šilutės rajono savivaldybės taryba patvirtino ir pagal IV programą ,,Socialiai saugios aplinkos 

kūrimas“ ir prevencinės programos įgyvendinimas skyrė 2 tūkst. litų. Šios lėšos panaudotos lankstinukų 

,,Korupcijos virusui –STOP!” konkursui. (Visi konkurse dalyvavę moksleiviai (50 vaikų ir 5 mokytojai) buvo 

premijuoti ekskursija į Seimą ir valdovų rūmus). 

2014 metais Savivaldybės tinklalapyje buvo paskelbta apklausa ,,Kokiose sferose, Jūsų manymu, 

labiausiai paplitusi korupcija?“ Apklausoje dalyvavo 71 asmuo. Respondentų nuomonės pasiskirstė 

sekančiai;  

Sveikatos apsaugos  (35)   (49.3%) 
 

 

Teisėsaugos institucijose  (5)   (7%) 
 

 

Švietimo sistemoje  (1)   (1.4%) 
 

 

Valdžios įstaigose  (29)    (40.8%) 
 

 

Tai daugiau aktualu privataus verslo sektoriuje  (1)   (1.4%) 
 

 

Antikorupcijos komisija per ataskaitinį laikotarpį nenustatė korupcijos apraiškų ar korupcinių 

teisės pažeidimų. Per ataskaitinį laikotarpį Antikorupcijos komisijai nenukreiptas nei vienas skundas. 

Komisija ir toliau sieks vykdyti Savivaldybėje korupcijos prevencijos politiką, plėtoti prevencijos 

priemonių sistemą, skatinti bendradarbiavimą su visuomene korupcijos prevencijos srityje. 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                      Gintaras Bružas 



 

 

 


